
أصل  : فلو أن بيدك دراهم وقلت أيهما أفضل))  وآتى المال على حبه ذوي القربى ((ألن اهللا بدأ به وقال: 

لى اهللا عليه وسلم جعلها : صل قرابتك به أفضل حىت أن الرسول ص قلنا ؛ ا قرابيت أو أتصدق ا على فقري

سواء   )) واليتامى ((؛ لقوله:  مدح من آتاهم املال؛ ألن اهللا  من فوائد اآلية: أن لليتامى حقا . العتق أفضل من

: إثبات رمحة اهللا عزوجل حيث ندب إىل  ومن فوائدها . ؛ نعم ؟ ال كانوا فقراء أو غري فقراء لو كانوا غري أغنياء

؛ وذكرنا يف التفسري أن املساكني إذا جاءت مفردة دخلت  إتيان املال للمساكني ألن هذا الشك أنه من رمحة م

، وإذا مجعت املساكني والفقراء فصار الفقراء أشد  ، والفقرة إذا جاءت مفردة دخلت فيها املساكني فيها الفقراء

وهو املسافر الذي انقطع السفر ول كان غنيا يف  ؛: أن البن السبيل حقا ومن فوائد اآلية . احلاجة أشد حاجة

 ((؛ لقوله:  ؛ وهلذا كان إتيانه من الرب أن للسائل حقاومن فوائد اآلية أيضا:  بلده؟ نعم ألنه اآلن يف حاجة .

؛ ومن وجه:  : بذل املال للسائل ؛ من وجه وذكرنا يف التفسري أن السائلني ينظر إليها من وجهني )) والسائلين

، إن سأله أعطاه لكن السائل هو الذي يكون  ؛ فقلنا إن املعطي مأمور أن يدفع لسؤال، يعين للسائل واملعطيا

؛ وعلى هذا فإذا سألين شخص أعرف أنه ال حاجة فيه إىل السؤال أعطيه وال  مثا إذا مل تدع الضرورة إىل سؤالهآ

، حرج؛ ألنه اإلتيان،  ؛ وإذا رأيت من املصلحة منعه نعم فال حرج ال؟ أعطيه ولكن أنصحه، أنصحه نعم أنصحه

، لو كنت إذا أعطيت أغريته بسؤال الناس يرتك ؟  وال الرتك اإلتيان إحسان فإذا انقلب اإلحسان إىل اإلساءة ي

؛ لكن إذا علمت أن الرجل لني القلب لكن قد خيفى عليه  حىت ولو نصحت ألنه قاسي القلب فأنا ال أعطيه

 )) وفي الرقاب ((؛ لقوله:  : احلث على إعتاق الرقاب من فوائد اآلية . بعض األمور فحينئذ أعطيه وأنصحه

؟  ؛ وذلك ألن الرقيق ال ميلك فأنا إذا أردت أن أعتق رقيقا أعطيه الدراهم اب ومل يقل والرقابوهنا قال: ويف الرق

وفي  ((ال ميلك، قال: هو ألنه  )) وفي الرقاب ((؛ وهلذا قال:  ، أعطي سيده ؟ صاحبه ، من أعطيه ،ال ال

وأن إيتاء الزكاة  ؛ )) وأقام الصالة ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن إقامة الصالة من الرب ؛ لقوله:  . )) الرقاب

؛ وأن الصرب يف  ؛ وأن الوفاء بالعهد من الرب نعم ولكن كل هذا داخل يف اإلميان باهللا مستحقني هلا من الربلل



 ال الشيخ :،  املرض الطالب :؟  ؛ ما هي البأساء ، وحني البأس ، والضراء هذه املواقف الثالثة من الرب: البأساء

، فهم يصربون على البالء يف  ؛ وحني البأس الشدة يف القتال املرض ؛ الضراء الفقر الشيخ :الفقر،  :الطالب ، 

ومع اخللق؛ : أن هذا هو حقيقة الصدق مع اهللا  ومن فوائد اآلية الكرمية أمواهلم ويف أبدام ويف دينهم نعم .

: اإلميان باهللا واليوم  ذه االعتقادات النافعةوصدقهم مع اهللا حيث قاموا ))  أولئك الذين صدقوا ((لقوله: 

 ، وأم أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وبذلوا احملبوب يف هذه اجلهات هذا صدق مع اهللا عز اآلخر والكتاب والنبيني

وهذا من عالمات  )) والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ((،  ؟ وفوا ؛ الصدق مع اخللق أم إذا عاهدوا وجل

ومن  . فصدقوا يف اعتقادام ويف معامالم مع اهللا ومع اخللق )) أولئك الذين صدقوا ((ذا قال: الصدق وهل

وقد قلنا يف  )) أولئك هم المتقون ((؛ لقوله:  فوائد اآلية: أن التقوى تطلق على القيام باألعمال الصاحلة

التفسري إا إذا مجعت مع الرب صارت ترك احملرمات وصار الرب فعل املأمورات وإذا افرتقا دخل أحدمها يف اآلخر؛ 

مع أم قائمون بالرب فدل هذا على أن القيام بالرب من التقوى وهو كذلك  )) وأولئك هم المتقون : (( فهنا قال

؟ يرجوا ثواب اهللا وخيشى عقاب اهللا فلهذا كان القيام بالرب الشك من  اذا قامألن  حقيقة األمر أن القائم بالرب مل

، من احلصر  ؟ من احلصر ؛ من أين نأخذ هذه فقط ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء فقط هم املتقون  . التقوى

ا وأولئك هم أولئك الذين صدقو  ((؛ والثاين: ضمري الفصل  : تعريف طريف اجلملة ، وطريقه هنا أمران نعم

 ؟ الواقع أن اآلية الكرمية فيها أيضا فوائد تؤخذ من سياقها وهي: أن اإلميان باهللا ذكرنا أنه يشمل كم )) المتقون

أربعة أمور اإلميان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأمسائه وصفاته؛ وأن اإلميان باآلخر   الشيخ : أربعة،  الطالب :

 من اإلميانض؛ وأن اإلميان باملالئكة يت يتضمن كل ما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت

؛ وبصفام مثل أن الرسول  لبذوام وصفام وأعماهلم ووظائفهم نعم بذوام كجربيل مثال وميكائيل وإسرافي

؛ ووظائفهم مثل أن  صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل عليه الصالة والسالم وله ستمائة جناح قد سد األفق

، ومالك  ، وملك املوت بقبض األرواح بنفخ الصور ، وميكائيل بالقدر والنبات، وإسرافيل جربيل مؤكل بالوحي



،  ؟ أم يسبحون الليل والنهار وال يفرتون ؛ أعماهلم ويش ؤمن بأعماهلم؛ طيب ون بالنار، وخازن اجلنة باجلنة

وأنه ما من موضع أربعة يف السماء إال وفيه ملك قائم هللا أو راكع أو ساجد وأن هلم بيتا معمورا يف السماء 

كثرم وأم ؛ وهذا يدل على   يطوفون فيه كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به وال يعودون إليه إىل يوم القيمة

 ، والقرآن ، توراة ، إجنيل ؟ مخسة ؛ وذكرنا أيضا يف أثناء أن الكتب املعروفة كم وجل عدد ال حيصيهم إال اهللا عز

:  يستفاد من هذه اآلية ))...  ((كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر  . ، وصحف موسى ، وزبور

، حنن ذكرنا أن  ؟ التنبيه املؤمنني وصدره بالنداء املستلزم ألي شيءأمهية القصاص ألن اهللا وجه اخلطاب به إىل 

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن تنفيذ القصاص من مقتضى  ، وأمهية األمر. : التنبيه تصدير اخلطاب بالنداء فائدته

 الشيخ : ألن اخلطاب وجه للمؤمنني الطالب :؟  ؟ تنفيذ القصاص من مقتضى اإلميان اإلميان وجه ذلك حممد

ويستفاد منها: أن ترك تنفيذه  .على أن من مقتضى اإلميان تنفيذ القصاص هذا فدل ألن اخلطاب وجه للمؤمنني 

، واملعصية وعدم االمتثال هذا  ألن الطاعة المتثال األمر يزداد اإلميان الطالب :؟  نقص يف اإلميان وجه ذلك

زيادة   الطالب :؟  مقتضى اإلميان تنفيذه فإنه يقتضييعين ما كان من  الشيخ :؛  يدل على نقص اإلميان

 ((؟  ؛ من أين تؤخذ ومن فوائد اآلية: وجوب التمكني من القصاص . نقص اإلميان بفقده الشيخ :اإلميان، 

ومن فوائد اآلية: مراعاة  . ، والقاتل ؟ يعين والة األمور طيب والفرض هنا موجه ملن )) كتب عليكم القصاص

:  ومن فوائد اآلية الكرمية . )) الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ((؛ لقوله:  القاتل واملقتول التماثل بني

أن احلر يقتل باحلر ولو اختلفت صفاما كرجل عامل عاقل غين جواد شجاع قتل رجال فقريا أعمى أصم أبكم 

 )) الحر بالحر ((من عموم  )) والعبد بالعبد الحر بالحر ((؟  ، من أين يؤخذ ؟ نعم ضمنا فقريا جاهال وال ال

الطالب ؟  د يقتل باحلرعب، ال ، مفهوم ذلك ؟ سؤال خاص : أن العبد يقتل باحلر كيف ذلك ومن فوائد اآلية .

إذا قتل احلر باحلر فمن باب أوىل  الشيخ :،  مفهوم اآلية يقتل احلر باحلر فمن باب أوىل أن يقتل العبد باحلر :

 )) والعبد بالعبد ((منطوق اآلية  الطالب :؟  ومن فوائد اآلية: أن العبد يقتل بالعبد مدين . العبد باحلرأن يقتل 



 طيب ولو اختلفت قيمتهما كعبد يساوي مائة ألف قتل عبدا ال يساوي إال عشرة دراهم قتل به وال ال الشيخ :

: أن العبد إذا قتل  من فوائد اآلية الكرمية )) العبدالعبد ب (( ؛ لعموم قوله: يقتل به الشيخ :،  يقتل الطالب :؟ 

؛  صار الزم املماثلة )) الحر بالحر والعبد بالعبد ((ألن قوله:  الطالب :؟  وكان القاتل حرا فإنه ال يقتل به

تقولون ؟ ما  نعم ال يقتل، ال يقتل به كذا الشيخ :ال يقتل،  الطالب :فلو قتل عبد حرا يقتل به وال ال؟  الشيخ :

الحر  ((، طيب ماذا نقول باآلية:  ال قتل حر عبدا الشيخ : نعم ألنه باألوىل ، الطالب :؟  يقتل به ؟ يف هذا

، وداللة النصوص  ؟ نعم ؟ يعين داللة اآلية على أن احلر ال يقتل بالعبد داللة مفهوم كذا )) بالحر والعبد بالعبد

؛ طيب الذين قالوا إن احلر  وإذا تعارض املنطوق املفهوم قدم املنطوق؛  األخرى الدالة على العموم داللة منطوق

يقتل بالعبد استدلوا بعموم اآليات الدالة على القصاص وكذلك األحاديث، سبق لنا ما حاجة إلعادة الشرط 

، طيب  ما نعلل ؛ نأخذ باآلية ما هو بالتعليل ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األنثى تقتل باألنثى . ألنه سبق لنا فيه

؟ لعموم اآلية  طيب ولو اختلفت صفتهما )) األنثى باألنثى ((؛ لقوله:  : أن األنثى تقتل باألنثى من فوائد اآلية

 أي الطالب :؟  بالفهم الشيخ :اآلية ما ،  الطالب :؟  ؛ وين من فوائد اآلية: أن األنثى تقتل بالرجل . طيب

، تقتل الرجل من  ، يعين إذا قتلت األنثى رجال فإا تقتل به من باب أوىل أن األنثى تقتل بالرجل الشيخ : نعم،

إذا داللة اآلية عليهم من باب املفهوم؟ املوافق، املوافق، من باب  الشيخ : نعم، الطالب :؟ صح؟  باب أوىل

 (( الطالب :؟ صام ع،  جواز العفو عن القصاص ومن فوائد اآلية الكرمية:  . ، طيب ؟ نعم املفهوم املوافقة كذا

ومن  . إىل آخرها فمن عفي من أخيه شيء فاتباع بالمعروف )) (( الشيخ :))  فمن عفي من أخيه شيء

شيء  الطالب :؛  : أنه إذا عفا بعض األولياء عن القصاص سقط القصاص يف حق اجلميع فوائد اآلية الكرمية

؟ على كل حال  ملاذا يدل على كل شيء؛  أحسنت شيء يدل على كل شيء الشيخ :يدل على كل شيء 

فمن  ((قوله:  الطالب :؛  أنت قلت شيء يدل على كل شيء هذا طيب هذا يف احلقيقة معىن الذي حنن نريد

 العموم، الطالب :؟  دينكرة يف سياق الشرط فتف الشيخ :؛  شيء نكرة سياق الشرط )) عفي من أيه شيء



عشرة من الورثة قتل عمدا، فقال تسعة منهم نريد القصاص وقال  ؛ طيب رجل له يد العمومتفنعم،  الشيخ :

قوله:  الطالب : ؟ من أين تأخذ من اآلية الشيخ :،  نعم الطالب : ؟ واحد أنا أريد الدية هل يسقط القصاص

ومن فوائد  طيب . الشيخ :قلال ،  الطالب :، ولو قليال؟ ولو  شيء الشيخ : )) فمن عفي من أخيه شيء ((

، يعين جيب على أولياء املقتول إذا عفوا إىل الدية أن ال يتسلطوا على  : أنه جيب االتباع باملعروف الكرمية اآلية

 . ؟ نعم أولياء املقتول ؛ من أين تؤخذ يا حممد؟ واملخاطب القاتل بل يتبعونه باملعروف بدون أذية وبدون منة

 )) من أخيه شيء ((؟ من قوله:  من أين نأخذها من قوله؛ ومن فوائد اآلية: أن فاعل الكبرية ال خيرج من اإلميان

، ففي اآلية رد على  ؛ طيب ففيه رد طيب فجعل اهللا املقتول أخا للقاتل ولو خرج من اإلسالم ما كان أخا له

؟  اخلوارج واملعتزلة صح توافقون الشيخ :اخلوارج واملعتزلة،  الطالب : ؛ منهما يا عبد العزيز؟ طائفتني مبتدعتني

نعم، لكن يا شيخ ما هو صحيح ؛ دقيقة خلك أنا ما فصلت كالمه صحيح؛ ماذا يقول املعتزلة يف فاعل 

 الطالب : خارج من اإلميان وليس، ومل يكفر، وليس بكافر، الشيخ :؛  خارج عن اإلسالم الطالب :الكبرية؟ 

 خارج من اإلميان وخملد يف النار الطالب :واخلوارج؟  الشيخ :نعم؛  الطالب : لكنه خملد؟ يف النار، الشيخ :نعم، 

: وجوب  ومن فوائد اآلية الكرمية ؛ ال تسأل ما يف السؤال وال تعليق؛ ومن فوائد اآلية الكرمية . صح الشيخ :، 

وين اذكر لفظ اآلية ما يؤخذ من  الشيخ : من سياق اآلية، الطالب :األداء على القاتل باإلحسان، عيسى؟ 

أو أداء وال  الشيخ : فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف أو أداء إليه )) (( لب :الطا؟  لفظ اآلية

ما هو يف القرآن ما هو يف املصحف أو؛ وأداء، وأداء إليه بإحسان؛  الشيخ :؛  وأداء، وأداء الطالب :؟  وأداء

فاتباع بالمعروف وأداء  ((؛ ما احلكمة يا إمساعيل يف قوله:  طيب صح الشيخ :وأداء إليه بإحسان،  الطالب :

ألن أولياء املقتول إذا عفوا قد يتندم على هذا فيحاول  الطالب : ؛ ؟ فرق األول عن الثاين))  إليه بإحسان

فكما أحسنوا إليه يف  الطالب :؛  فكما أحسنوا إليه بالعفو الطالب :؛  مث القاتل قد يتأخر عن الديةإلصالح ا

من فوئد اآلية الكرمية: أن اهللا خف عن هذه األمة جبواز  . زين متام صح الشيخ :العفو حيسن إليهم يف األداء 



 ((ن قوله:  الشيخ : م )) ذلك تخفيف (( الطالب : ؟ ؛ من أين تؤخذ العفو ورمحهم أيضا جبواز أخذ العوض

ختفيف على القاتل ورمحة  الشيخ : )) تخفيف من ربكم ورحمةذلك  (( الطالب :؟  ؟ كمل )) ذلك تخفيف

؟ أن  على أولياء املقتول حيث أذن هلم أن يأخذوا عوضا وإال لقيل هلم إما أن تأخذوا مطلقا وإما أن أيش

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املعتدي بعد  ، أن تأخذوا القصاص فخفف على اجلميع ورحم عليهم . تأخذوا

فمن اعتدى بعد ذلك  (( الطالب :صاص أو بعد انتهاء أخذ الدية أنه متوعد بالعذاب األليم نعم؟ انتهاء الق

؛ ألنه رمبا يعتدي أولياء املقتول فيما بعد يتندمون ويقولون حنن الدية أخذناها  صح الشيخ :))  فله عذاب أليم

ل الذي أخذ منه الدية أيضا ويقول كيف أخذوا ؛ وقد يندم القات ونقتله أيضا فوعدوا بالعذاب األليم والعياذ باهللا

 . ، على القاتل نعم ويقتص منهم ويقتل أحدا منهم مايل سلبوين ألن دية القتل عمدا على على من؟ على القاتل

؛ من  طأ وشبه العمد فإنه على العاقل؛ خبالف اخل : أن دية العمد على القاتل من فوائد اآلية الكرمية أيضا

ال ال؛ على أن الدية دية العمد إذا عفي  الشيخ :))  ومن قتل مؤمنا متعمدا (( من قوله: الطالب :؟  نأخذها

حنن  الشيخ :؛  البد من قتله ؛ مث عفونا عن القتل تقصيصألا ال  الطالب :؛  عن القاتل القصاص فهي عليه

أي نعم  الشيخ : ؟ الدية الطالب :؟ يف اآلية دليل على أن الذي يتحملها القاتل؛  الدية، الدية من يتحملهاقلنا 

الطالب  )) اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان (( الطالب :؟  ؟ إتباع مبعروف ؟ من أين آخر واحد كيف ذلك

فمن عفي  )) (( فمن عفي له من أخيه شيئا (( الطالب :فله ما يف اآلية فله؛  الشيخ :فله من أخيه شيء؛  :

املعفو عنه القاتل فهو الذي أمر  )) له من أخيه فمن عفي ((وهنا الشك أنه  الشيخ : )) له من أخيه شيئا

يدل على أن األداء مطالب به  )) فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ((:  باألداء فقوله

العمد تكون على القاتل ما هي على األولياء ما هي على ؛ واضح ؟ وهو كذلك فدية  القاتل ألنه هو املعفو عنه

طيب ما املراد بالرمحة عند  )) ورحمة ((؛ الرمحة من قوله:  ويف اآلية الكرمية إثبات صفة من صفات اهللا  . عاقلةال

 الطالب :على ظاهره  الشيخ :،  الرمحة عند أهل السنة على ظاهره الطالب : ؟ أهل السنة وعند أهل التأويل



إرادة  الشيخ :؛  إرادة اهللا أولتها األشاعرة الطالب : ؟ بالتأويل وعند الشيخ :؛ تليق باهللا عز وجل  صفة حقيقية

نعم يفسرونه باإلنعام الذي هو أو بإرادته إرادة منه   الشيخ :؛  ؛ ال؛ إنعام أو إرادة إنعام إرادة الطالب :أيش؟ 

،  ألم ال يثبتون الرمحة الطالب :؟  أهل التأويل باإلنعام أو بإرادته ؟ ملاذا يفسر ؟ ملاذا يفسرونه ذا زيد كذا

؛ ويثبتون اإلرادة وال ال؟ يثبتون اإلرادة ألن األشاعرة يثبتون سبع صفات كما هو  ألم ال يثبتوا الشيخ :

؛ وقال بعضهم إن  دة اإلحساناإلرادة ونفوا الرمحة قالوا إن املراد بالرمحة إرا، فهم ملا أثبتوا  معروف منها اإلرادة

املراد به اإلحسان فجعلوه املخلوق املفعول ألن املخلوق املفعول بائن من اخلالق فليس منه ذاته فهذا هو السبب 

؛ طيب ما حجتهم يف منع اتصاف اهللا بالرمحة  أم رجعوا إىل تفسريه إما باإلحسان وإما بإرادة اإلحسان

الرمحة معناها احلقيقية لني القلب واملفهوم فهذا تشبيه اهللا عزوجل باملخلوقات ؛  يقولون إن الطالب :؟  احلقيقية

يقولون هذا يقولون أا طيب هم  الشيخ : هذا هم يلزمهم باإلرادة؛ الطالب :؛  هم أيضا يثبتون اإلرادة الشيخ :

قول اقتضاء الرمحة للرفق واللني تقتضي الرقة واللني والرقة يف جانب اخلالق واللني ما تليق هكذا زعموا؛ فنحن ن

؛ وأنتم تثبتون اإلرادة واإلرادة ميل النفس إىل ما فيه  ، املخلوق أما اخلالق فرمحته تليق به هذه رمحة من؟ املخلوق

؟  ؟ هات اجلواب جلب منفعة أو دفع مضرة فهل اهللا عزوجل بإرادته يريد جلب املنفعة لنفسه أو دفع املضرة

 ال فيقولون نعم هذه إرادة املخلوق من جلب املنفعة ودفع املضرة لكن إرادة اخلالق تليق به : الشيخ ال، الطالب :

 ((مث قال اهللا تعاىل:  ، نقول ال فرق هذه الرمحة اليت زعمتم هي رمحة املخلوق أما رمحة اخلالق فهي تليق به  .

: بيان احلكمة العظمى يف  ية الكرميةمن فوائد اآل )) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون

ولكم في القصاص  ((يعين قال:  )) لعلكم تتقون ((ما هو التعليل ذكر اآليات مث قال:  السائل :؛  القصاص

أيه واحد من الطلبة ألقي عليه من سؤال  الشيخ :؟  )) لعلكم تتقون ((مث قال:  )) حياة يا أولي األلباب

    :  يف دار التوحيد ملا فتحت يف األول يف الطائف فقالاالمتحان وأظن قصصته عليكم 


